قرابني الأمم ال�سابقة
بني العهد القدمي والقر�آن الكرمي

د .عامد حممد فرحان

التدرييس يف كلية اإلمام األعظم

أصول دين – ختصص عقائد وفرق وأديان

 عامد حممد فرحان.د

ملخ�ص البحث
 وإين،إن دراسات الكتاب املقدس – بعهديه القديم واجلديد – قليلة نادرة؛ لقلة الباحثني يف علم مقارنة األديان

 وملا له من قيمة، عىل أن أبذل جهدي يف البحث يف الكتاب املقدس؛ ألمهيته،قد عقدت العزم متوكال عىل اهلل تعاىل

.معنوية لدى ديانتي اليهودية واملسيحية

 إال أنه ثمة اختالفات كبرية بني،وموضوعي خيص (القرابني) التي هي أشبه ما تكون (باألضاحي) يف اإلسالم

أصل كيفية تطبيقه
ّ  كام، وألن القرآن الكريم قد أقر بوجود القربان يف األمم السابقة،املصطلحني يف املفهوم والتطبيق

 ملا له من أمهية كبرية عند اليهود، رأيت أن أقوم بدراسة هذا األمر يف القرآن الكريم والكتاب املقدس،يف غابر األزمان
.واملسيحيني يف السابق واحلارض

 وتكلمت يف أوهلام عن، يسبقهام متهيد يف تعريف القربان،فقسمت بحثي – بعد جرد املادة العلمية – إىل مبحثني

 ثم عرجت يف املبحث الثاين عىل القرابني يف الكتاب، وبينت ما ذكره يف معناه املفرسون،القربان يف القرآن الكريم
 والثاين يف أنواع الذبائح، األول يف معنى القرابني يف الكتاب املقدس وكيفية تقديمها: وجعلته مطلبني،املقدس

 واحلمد هلل أوال، أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم، سائال املوىل عز وجل،والقرابني يف الكتاب املقدس

.وآخرا

ABSTRACT
The offerings of the previous nations between the Holly Bible and the Holy Quran
The studies of the Holly Bible are rare; because there are few scholars in comparative studies
of religions, and I am determined to rely on Allah to make my best efforts in the search of the Bible
because of its significance and its moral value in my Jewish and Christian religions, And the subject
of the (offerings) which are similar to (sacrifice) in Islam, but there are great differences between the
terms in the concept and application, and because the Holy Quran has recognized the existence of
the sacrament in the previous nations, as well as the origin of how it applied in the past times, This is
in the Holy Quran and the Bible, because it has a In the past, the study of the Quran and the Qur›an
has been divided into two sections, preceded by a preface in the definition of the Eucharist. The first
was related to the Eucharist in the Holy Qur›an. The Bible, and made it two requirements: the first
in the meaning of offerings in the Bible and how to submit, and the second in the types of sacrifices
and offerings in the Bible, asking the Almighty, to make my work this pure to his face, thank God
first and last.
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم

املقدمة
احلمد هلل الواحد األحد ،الفرد الصمد ،الذي

مل يلد ومل يولد ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء

واملرسلني ،من بعثه اهلل تعاىل رمحة للعاملني ،وبعد...

فإن دراسة علم األديان من أشق الدراسات

وأحبها! فمشقته تكمن يف قلة املصادر املرتمجة إىل
اللغة العربية ،ولذته تتبلور يف االرتقاء باإليامن من

التقليد إىل علم اليقني؛ فالباحث يف علم األديان،
يطلع عىل أخبار األمم السابقة ،وأحوال األديان
األخرى ،فيشكر اهلل تعاىل عىل نعمة اإلسالم ،وكيف

أن املسلم ال واسطة بينه وبني ربه ،وجيدد إسالمه

بقول (ال إله إال اهلل).

وإن دراسات الكتاب املقدس – بعهديه القديم

واجلديد – قليلة نادرة؛ لقلة الباحثني يف علم مقارنة

األديان ،وبحكم ختصيص يف هذا املجال ،فقد عقدت

العزم متوكال عىل اهلل تعاىل ،عىل أن أبذل جهدي يف
البحث يف الكتاب املقدس؛ ألمهيته ،وملا له من قيمة

معنوية لدى ديانتي اليهودية واملسيحية ،ورأيت أن
أستفتح بحوثي ودراسايت يف موضوع (القرابني)

التي هي أشبه ما تكون (باألضاحي) يف اإلسالم،
إال أنه ثمة اختالفات كبرية بني املصطلحني يف املفهوم

والتطبيق ،وألن القرآن الكريم قد أقر بوجود القربان

أصل كيفية تطبيقه يف غابر
يف األمم السابقة ،كام ّ
األزمان ،رأيت أن أقوم بدراسة هذا األمر يف القرآن

فقسمت بحثي – بعد جرد املادة العلمية – إىل

مبحثني ،يسبقهام متهيد يف تعريف القربان ،وتكلمت
يف أوهلام عن القربان يف القرآن الكريم ،وبينت ما ذكره

يف معناه املفرسون ،ثم عرجت يف املبحث الثاين عىل
القرابني يف الكتاب املقدس ،وجعلته مطلبني :األول

يف معنى القرابني يف الكتاب املقدس وكيفية تقديمها،
والثاين يف أنواع الذبائح والقرابني يف الكتاب املقدس،
سائال املوىل عز وجل ،أن جيعل عميل هذا خالصا
لوجهه الكريم ،واحلمد هلل أوال وآخرا.

			

متهيد ..يف بيان حدّ القربان
أوال :القربان يف اللغة

القربان يف اللغة ،فعالن من قرب يقرب قربا ،من

الباب اخلامس يف أبواب الترصيف للفعل الثالثي يف

الدنو ،وهو ضد البعد،
اللغة العربية ،ويأيت بمعنى
ّ
قال يف العني« :ال َق َر ُب :طلب املاء لي ً
ال .والقا ِر ُب:
سفينة صغرية ...والفعل َق َّر ْب ُت ِقراب ًا وأ ْق َر ْب ُت أيض ًا
رابُ :م ُ
قاربة اليشء ...و َق ْر ُ
ِقراب ًاُ .
بان أي قارب
والق ُ

االمتالء .وهذا ُق ْر ٌ
بان من َقراب ِ
ني امللك أي وزير...
ُ
اب الدنو ،وال َت َق ُّر ُب:
والق ْر ُب ضد البعد ،واالقترِ ُ
التدين والتواصل بحق أو َق ٍ
رابة".

()1

واشتق من القرب القرابة ،وهم األقارب يف

«وقرب الشيَّ ْ ء
النسب من أم أو أب ،قال يف اجلمهرةَ :

الكريم والكتاب املقدس ،ملا له من أمهية كبرية عند
اليهود واملسيحيني يف السابق واحلارض.
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الباحث

((( العني 153 /5 :مادة (ق ر ب).

د .عامد حممد فرحان

قربا :ضد ا ْلبعدَ .و ُي َقال :قربت من فلاَ ن قربا َو َت َق َّربت
تقرابا وتقرباَ ...و َق ِريب الرجل :مدانيه من نسب أم َأو
َ
قرا َبة وقرباء وأقرباء".
أب َوالجْ مع َ

()1

َو َق َ
ال فيِ َم ْو ِض ٍع َ
آخ َر} :إِ َّن اللهَّ َ َع ِهدَ إِ َل ْينا َألاَّ ُن ْؤ ِم َن
ول َح َّتى َي ْأتِ َينا بِ ُق ْر ٍ
لِ َر ُس ٍ
َّار{ُ ...
والق ْربان
بان َت ْأ ُك ُل ُه الن ُ
َم ْصدَ ُر َق ُر َب َيق ُْرب َأي َي َت َق َّر ُبون إِىل اللهَّ ِ بإِراقة ِد َمائِ ِه ْم

وقد يأيت القرب بمعنى الطلب ،قال يف هتذيب

ان ُقربان ُ
ِ
فيِ الجْ ِ َه ِ
السالفة َذ ْب َح ا ْل َب َق ِر،
األ َمم
ادَ ،و َك َ ْ
()5
َوا ْل َغن َِم ،وا ِ
إلبل".

أقربه َق َرب ًاَ ،أي :طلبته؛
أقربك ُقربان ًا .وق ِربت ُ
املاء َ
َولاَ َ

عرف الفقهاء القربة بتعريفات خمتلفة ،من ذلك

دح َق ُ
ربان َماءَ ،و ُه َو ا َّل ِذي قد
اللغة« :تقولَ :ه َذا َق ٌ
ارب االمتالء ...قربت ِم ْنك أقرب قرب ًا؛ َو َما قربت َ
ُك؛
َق َ
َو َذلِ َك إِذا َك َ
رية َي ْوم".
ان َب ْينك َو َبني املَاء مس َ

()2

وكانت العرب تطلق عىل الليلة التي ترد فيها

اإلبل املاء ،ليلة القرب ،أورد ذلك صاحب جممل

اللغة يف قوله« :والقرب :ليلة ورود اإلبل املاء ،وذلك
أن القوم يسيمون اإلبل وهم يف ذلك يسريون نحو

املاء ،فإذا بقيت بينهم وبني املاء عشية عجلوا نحوه،
فتلك الليلة ليلة القرب".

()3

والقربان – وهو حمل البحث – يأيت ملعان عدة ،منها

ُ
«والق ْربان،
جلساء امللك وخاصته ،قال يف الصحاح:
وخاصته.
بالضم :واحد قرابني امللك ،وهم جلساؤه
َّ

تقول :فالن من ُق ْر ِ
بان األمري ،ومن ُب ْعدانِ ِه".

()4

"والق ْر ُ
ُ
بان ،بِ َّ
الض ِّمَ :ما ُق ِّر َب إِىل اللهَّ َِ ،ع َّز َو َج َّل.
و َت َق َّر ْب َت بِ ِهَ ،ت ُق ُ
ول ِم ْن ُهَ :ق َّر ْب ُت للِهَّ ِ ُق ْربان ًا .و َت َق َّر َب إِىل

ٍ
اللهَّ ِ
بيشء َأي َط َل َب بِ ِه ُ
الق ْربة ِع ْندَ ُه َت َعالىَ َ ...وفيِ ال َّت ْنزِيلِ
}وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِالحْ َ قِّ إِ ْذ َق َّربا ُق ْربان ًا{
ا ْل َع ِزي ِزَ :
((( مجهرة اللغة 324 /1 :مادة (ب ر ق).

((( هتذيب اللغة 110 /9 :أبواب القاف والراء.

((( جممل اللغة 751 :باب القاف والراء وما يثلثهام.
((( الصحاح 199 /1 :مادة (ق ر ب).

ثانيا :القربان يف االصطالح

ما جاء يف حاشية ابن عابدين :القربة :فعل ما يثاب
عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن مل يتوقف عىل

نية.

()6

ويف موضع آخر قال :القربة :ما يتقرب به إىل اهلل

تعاىل فقط ،أو مع اإلحسان إىل الناس ،كبناء الرباط
واملسجد.

()7

والقربان :اختص يف املتعارف ،بالذبيحة املتقرب

هبا ،وإن كان يف األصل عام ًا يف كل ما يتقرب به.

()8

ثالثا :األلفاظ ذات الصلة

أ  -العبادة:

العبادة يف اللغة :الطاعة مع اخلضوع ،قال ابن

األنباري :فالن عابد ،وهو اخلاضع لربه املستسلم

املنقاد ألمره.

()9

((( لسان العرب 665 /1 :فصل القاف ،وينظر :مقاييس اللغة:
 81 /5مادة (ق ر ب).

((( حاشية ابن عابدين .72 / 1
((( املصدر نفسه.237 / 2 :

((( تفسري الراغب األصفهاين.322 /4 :
((( لسان العرب.
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
وأما يف االصطالح فهي – كام قال ابن عابدين : -

هي ما يثاب عىل فعله ويتوقف عىل نية ،أو هي :فعل

ال يراد به إال تعظيم اهلل تعاىل بأمره.

()1

والصلة بني القربة والعبادة هي أن القربة أعم من

العبادة ،فقد تكون القربة عبادة وقد ال تكون ،كام أن
العبادة تتوقف عىل النية ،والقربة التي ليست عبادة ال

تتوقف عىل النية.

ب  -الطاعة:

الطاعة يف اللغة :االنقياد واملوافقة ،يقال :أطاعه

إطاعة ،أي انقاد له ،واالسم :طاعة.

()2

عىل النية قربة وطاعة وعبادة ،وقراءة القرآن والوقف
والعتق والصدقة ونحوها مما ال يتوقف عىل نية قربة

وطاعة ال عبادة ،والنظر املؤدي إىل معرفة اهلل تعاىل
طاعة ال قربة وال عبادة ،والنظر ليس قربة ،لعدم
املعرفة باملتقرب إليه؛ ألن املعرفة حتصل بعده.

()4

املبحث الأول
القرابني يف القر�آن الكرمي
من العبادات املقدسة يف األديان الساموية

السابقة تقديم القرابني إىل اهلل تعاىل ،ألغراض شتى

وعرفها الفقهاء بعدة تعريفات ،منها ما جاء

ويف مناسبات خمتلفة ،فكان تقديم القربان من أمور

املنهيات ولو كراهة ،والصلة بني القربة والطاعة هي

خاصة ،ونتائج يلمسها املرء ،فكان من يتقرب إىل

يف الكليات :الطاعة فعل املأمورات ولو ندبا وترك
أن القربة أخص من الطاعة ،العتبار معرفة املتقرب

إليه يف القربة.

()3

وقد نقل ابن عابدين عن شيخ اإلسالم زكريا

يف التفريق بني القربة والعبادة والطاعة ،أن القربة:
فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن مل

يتوقف عىل نية .والعبادة :ما يثاب عىل فعله ويتوقف
عىل نية .والطاعة :فعل ما يثاب عليه ،توقف عىل نية
أو ال ،عرف من يفعله ألجله أو ال ،فنحو الصلوات

اخلمس والصوم والزكاة واحلج من كل ما يتوقف
((( حاشية ابن عابدين .237 / 2 ،72 / 1

الرشيعة وصنوف العبادات ،وكانت له طقوس
اهلل تعاىل بقربان ما ،يعرف بعد مدة وجيزة ما إذا كان

قربانه متقبال أم ال ،فقد «كانت القرابني إذا كانت

مقبولة نزلت نار من السامء فأكلتها ،وإذا مل تكن
مقبولة مل تنزل النار ،وأكلتها الطري والسباع».

()5

أو كان «يقرب املقرب قربانه ويقوم يصيل

ويسجد ،فإن نزلت نار وأكلت القربان فذلك دليل

للقبول وإال كان تركه دليل عدم القبول».

()6

أقر القرآن الكريم القرابني يف األمم السابقة،
وقد ّ

بل منذ بدء اخلليقة ،فقد ورد ذكر القربان يف القرآن
الكريم هبذا اللفظ ثالث مرات فقط ،وورد بغري لفظ

((( لسان العرب  ،240 /8واملصباح املنري 380 /2 :مادة (ط

((( حاشية ابن عابدين .72 / 1

((( الكليات للكفوي .156 / 3

((( املحرر الوجيز.178 /2 :

و ع).
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((( الكشف والبيان.49 /4 :

د .عامد حممد فرحان
يف قصة واحدة ،أما اآليات التي ورد فيها لفظ القربان

واختلف يف سبب منعه عىل قولني :أحدمها :أن قابيل

اآلية األوىل :وهي يف القصة املشهورة البني

اجلنة وأنت من والدة األرض .الثاين :أنه منعه منها

رصاحة فهي:

﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم
سيدنا آدم عليه السالم ،فقد قال تعاىلَ :
َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِالحْ َ قِّ إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبا ًنا َفت ُُق ِّب َل ِم ْن َأ َحدِهمِ َ ا َولمَ ْ

َّك َق َ
ُي َت َق َّب ْل ِم َن الآْ َخ ِر َق َ
ال لأَ َ ْق ُت َلن َ
ال إِ َّنماَ َي َت َق َّب ُل اللهَّ ُ ِم َن

المْ ُ َّت ِقنيَ ﴾.

()1

فاآلية الكريمة رصحية يف ذكر القربان ،وكيف أنه

كانت العادة يف السابق أن يتبني ملن يقربه قبوله من
عدمه يف فرتة وجيزة ،قال يف معاين القرآن« :وكان

الرجل إِذا قرب ُقربان ًا سجد و َت ْن ِزل النار فتأكل قربانه،
فذلك عالمة قبول ُ
الق ْربان».

()2

قال هلابيل أنا أحق بتوأمتي منك ،ألننا من والدة

ألن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته ،فقربا

قربان ًا وكان قابيل حراث ًا ،وهابيل راعي ًا ،فقرب هابيل
سخلة سمينة من خيار ماله ،وقرب قابيل حزمة سنبل

من رش ماله ،فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل

وتركت قربان قابيل ،وكان ذلك عالمة القبول ومل
يكن فيهم مسكني يتقرب بالصدقة عليه وإنام كانت

ُق َربهُ ُ م هكذا».

()3

وذكر يف التفسري الكبري عن الكالم عن هذه اآلية

الكريمة مسائل ،منها:

أما يف سبب تقريب قابيل وهابيل هلذا القربان،

«املسألة األوىل :قيل :كانت عالمة القبول أن

أنه بدون سبب ،وقائلٍ أن السبب زواج أبناء وبنات

عالمة الرد أن تأكله النار ،واألول أوىل ال تفاق أكثر

قوله« :واختلف يف السبب الذي قربا ألجله قربان ًا عىل

يدفع إليه ما يتقرب به إىل اهلل تعاىل ،فكانت النار تنزل

فقد اختلف العلامء واملفرسون يف ذلك ،فمن قائلٍ

حواء عليها السالم ،وقد ذكر يف النكت والعيون

قولني :أحدمها :أهنام فعاله لغري سبب .والثاين :وهو

أشهر القولني إن ذلك لسبب ،وهو أن حواء كانت
تضع يف كل عام غالم ًا وجارية ،فكان الغالم يتزوج

من أحد البطنني باجلارية من البطن اآلخر ،وكان لكل
واحد من ابني آدم هابيل وقابيل توأمه ،فأراد هابيل

أن يتزوج بتوأمه قابيل فمنعه ،وقال أنا أحق هبا منك،

((( املائدة.27 :

((( معاين القرآن وإعرابه للزجاج.166 /2 :

تأكله النار ،وهو قول أكثر املفرسين .وقال جماهد:
املفرسين عليه .وقيل :ما كان يف ذلك الوقت فقري
من السامء فتأكله.

املسألة الثانية :إنام صار أحد القربانني مقبوال

واآلخر مردودا ألن حصول التقوى رشط يف قبول

األعامل .قال تعاىل هاهنا حكاية عن املحق إنام يتقبل
اهلل من املتقني وقال فيام أمرنا به من القربان بالبدن:
﴿لن ينال اهلل حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى

((( النكت والعيون.28 /2 :
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
منكم﴾ ( )1فأخرب أن الذي يصل إىل حرضة اهلل ليس
إال التقوى والتقوى من صفات القلوب».

()2

اآلية الثانية :التي ورد فيها لفظ القربان رصاحة،
ين َقا ُلوا إِ َّن اللهَّ َ َع ِهدَ إِ َل ْينَا َألاَّ ُن ْؤ ِم َن
هي قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
ول َح َّتى َي ْأتِ َينَا بِ ُق ْر َب ٍ
لِ َر ُس ٍ
َّار ُق ْل َقدْ َجا َء ُك ْم
ان َت ْأ ُك ُل ُه الن ُ

ثني أيب ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،قوله﴿ :حتى يأتينا
بقربان تأكله النار﴾ «كان الرجل يتصدق ،فإذا تقبل

منه أنزلت عليه نار من السامء فأكلته».

()5

وقال يف تفسري ابن املنذر" :قربان تأكله النار،

َق َ
الَ :ك َ
ان من قبلنا من األمم يقرب أحدهم القربان،

ُر ُس ٌل ِم ْن َق ْبليِ بِا ْل َب ِّين ِ
وه ْم إِ ْن
َات َوبِا َّل ِذي ُق ْلت ُْم َف ِل َم َق َت ْلت ُُم ُ
()3
ُك ْنت ُْم َص ِ
اد ِقنيَ ﴾.

منهم جاءت نار من السامء بيضاء ،فأكلت َما قرب،

واألخبار الواردة يف أن القربان لدى األديان الساموية

منهم ،وإن مل يكن كل القوم يتقرب خمافة أن ال يتقبل

وهذه اآلية الكريمة تؤكد التفاسري لآلية السابقة،

السابقة كان يشرتط لقبوله إتيان نار من السامء تأكله،
قال يف التفسري الوسيط« :كانت بنو إرسائيل يذبحون
هلل ،فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعوهنا وسط

البيت ،والسقف مكشوف ،فيقوم النبي ويناجي ربه،
وبنو إرسائيل خارجون حول البيت ،فتنزل نار بيضاء

هلا حفيف وال دخان هلا ،فتأكل ذلك القربان».

()4

وقال يف جامع البيان" :القربان :ما تقرب به العبد

إىل ربه من صدقة ،وهو مصدر مثل العدوان واخلرسان

فتخرج النار ،فينظرون أيتقبل منهم أم ال؟ فإن يقبل
وإن مل يقبل مل تأت تلك النار ،فعرف الناس أن مل يتقبل

منه».

()6

اآلية الثالثة :التي ورد فيها لفظ القربان هي

ين اتخَّ َ ُذوا ِم ْن ُد ِ
ون
قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ْولاَ َنصرَ َ ُه ُم ا َّل ِذ َ
اللهَّ ِ ُق ْر َبا ًنا آلهِ َ ًة َب ْل َض ُّلوا َع ْن ُه ْم َو َذلِ َك إِ ْف ُك ُه ْم َو َما
َكا ُنوا َيفْترَ ُ َ
ون﴾( )7وهي ال ختص املوضوع الذي نحن
بصدده ،فالقربان هنا بمعنى "األوثان التي اختذوها

آهلة يتقربون هبا إىل اهلل عز وجل».

()8

وأما القصة التي ورد فيها القربان بغري لفظه

من قولك :قربت قربانا ،وإنام قال﴿ :تأكله النار﴾؛

الرصيح ،فهي قصة إبراهيم اخلليل مع ابنه إسامعيل

دليال عىل قبول اهلل منه ما قرب له ،وداللة عىل صدق

وحتدثت تلك اآليات الكريمة عن القربان بلفظ الذبح

ألن أكل النار ما قربه أحدهم هلل يف ذلك الزمان كان
املقرب فيام ادعى أنه حمق فيام نازع أو قال كام :حدثنا

حممد بن سعد ،قال :ثني أيب ،قال :ثني عمي ،قال:
((( احلج.37 :

عليهام السالم ،ووردت القصة يف آيات عديدة
يم﴾.
}و َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍ
ثم الفداء ،مثل قوله تعاىلَ :

()9

((( تفسري الطربي ،جامع البيان.284 /6 :
((( تفسري ابن املنذر.518 /2 :

((( التفسري الكبري.338 /11 :

((( األحقاف.28 :

((( التفسري الوسيط.529 /1 :

((( الصافات.107 :

((( آل عمران.183 :
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((( الكشف والبيان.201 /4 :

د .عامد حممد فرحان
مما تقدم ،يتبني لنا جليا أن التقرب إىل اهلل تعاىل

والقرابني وردت كثريا يف سفر التكوين ،بل

وأبناؤهم ،والصاحلون وغريهم ،وكان من يريد

ذكرها يف الكتاب املقدس – العهد القديم ،فمام ذكر

بالقرابني كان من أمور الدين ،وكان يفعله األنبياء

التقرب إىل اهلل تعاىل يظهر له قبول عمله يف اللحظة

ذاهتا ،فيعرف أن اهلل تقبل عمله أو مل يتقبله!

يمكن القول إن القرابني تعد أوىل العبادات التي
عن القرابني يف الكتاب املقدس:

 )1عبادة ابني آدم :قايني وهابيل ،حيث كانت

بالقرابني.

()1

املبحث الثاين
القرابني يف الكتاب املقد�س

املطلب الأول :معنى القرابني يف
الكتاب املقد�س وكيفية تقدميها
قبل البدء يف خوض غامر هذا املوضوع يف الكتاب

املقدس (العهد القديم واجلديد) البد من اإلشارة إىل

أين هنا – كباحث – لست يف معرض النقد أو بيان
اخلطأ من الصواب ،فعميل هنا يقترص عىل إيراد ما

ذكر يف الكتاب املقدس من أمور ختص القرابني،
ثم التعليق عليها ورشحها ،لالطالع عىل أمهية هذه
الشعرية يف الديانتني اليهودية واملسيحية يف السابق

واحلارض ،وستكون دراستي هلذا املصطلح يف الكتاب
املقدس بيشء من التفصيل؛ بناء عىل كثرة النصوص
واألوامر والتعليامت الواردة يف العهدين القديم
واجلديد يف القرابني ،فأقول وباهلل التوفيق:

لقد كانت القرابني من عبادات العربانيني املهمة،

وخري دليل عىل ذلك تكرار كلمة (قربان) يف العهدين

القديم واجلديد ثامنية وتسعني مرة ،كام تكررت كلمة
(مذبح) ثالثمئة وأربعة وستني مرة!

 )2عبادة نوح :بعد انتهاء الطوفان وانحسار

املاء ،ونزوله من السفينة ،حيث أورد سفر التكوين
بناءه مذبحا للرب ،ثم أصعد عليه البهائم والطيور

الطاهرة ،ألجل تقديمها قرابني عن طريق حرقها.

()2

 )3قربان رب العائلة :كام ورد يف سفر األيام،

وهو عن طريق تقديم الذبيحة واملحرقة عن رب

العائلة وكذلك عن عائلته ،حيث كان هارون وبنوه

يصعد حمرقات.

()3

((( وهي قوله 3“ :وحدث من بعد أيام أن قايني قدم من أثامر
األرض قربانا للرب 4 .وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه

ومن سامهنا .فنظر الرب إىل هابيل وقربانه 5 .ولكن إىل

قايني وقربانه مل ينظر .فاغتاظ قايني جدا وسقط وجهه.
 6فقال الرب لقايني :ملاذا اغتظت ؟ وملاذا سقط وجهك.
 7إن أحسنت أفال رفع ؟ وإن مل حتسن فعند الباب خطية
رابضة ،وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها” .تك.7-3 :4

((( وهي قوله 20“ :وبنى نوح مذبحا للرب  .وأخذ من كل
البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد حمرقات

عىل املذبح 21 .فتنسم الرب رائحة الرضا .وقال الرب يف
قلبه :ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل اإلنسان ،ألن

تصور قلب اإلنسان رشير منذ حداثته .وال أعود أيضا

أميت كل حي كام فعلت” .تك.21-20 :8
ون َو َبنُو ُه َف َكا ُنوا ُي ِ
وقدُ َ
“و َأ َّما هَ ُار ُ
ون َعلىَ َم ْذ َب ِح
((( وهي قولهَ :
َ
س األ ْقدَ ِ
المْ ُ ْح َر َق ِة َو َعلىَ َم ْذ َب ِح ا ْل َب ُخو ِر َم َع ُك ِّل َع َملِ ُقدْ ِ
اس،
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
أوال :املادة التي يتقرب هبا

القرابني ثالثة أنواع (من ناحية مادهتا) وهي:

 )1احليوانات املستأنسة :أي البقر والثريان الفتية

والكبرية ،أو الغنم أي الضأن واملاعز ،برشط أن يكون
ابن سنة واحدة(.)1

 )2الطيور :اليامم واحلامم فقط.

()3

قربت عن يسوع
ومن سنة يوسف ومريم – حينام ّ

– تقديم زوج يامم أو فرخي محام ،فأصبحت هذه سنة

الفقراء ،اقتداء هبام.

()4

أما غري الفقراء فقد كانوا يقدمون خروفا ذا سنة

واحدة ،مع طائر واحد.

()5

أما فيام خيص الذبائح البرشية ،فهي حمرمة يف

الرشيعة املوسوية؛ ألن اهلل منع إبراهيم من ذبح

ابنه وتقديمه قربانا )6(،كام ورد يف سفر الالويني من
التحذير الشديد من تقديم األوالد قرابني )7(،بسبب
ري َع ْن إِسرْ َ ائِ َ
َولِل َّت ْك ِف ِ
وسى َع ْبدُ
يل َح َس َب ُك ِّل َما َأ َم َر بِ ِه ُم َ
اهللِ” .أي(.49 :6 )1

((( إال أنه يف بعض املناسبات ال حتدد الرشيعة السن كام يف حالة
تقديم ذبيحة السالمة التي جيوز فيها أن تكون ذكرا أو أنثى

من بقر أو غنم .خر 5 :12وعد 28و.29

((( ال.14 :1

((( خر.29 :22
((( لو.24 :2

((( ال.8-6 :12

((( تك.14-9 :22

((( ال 2 :20 ،21 :18كام أنه ال جيوز التضحية بوحوش الربية
أو األسامك.
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البرشية من األطفال ،كقرابني له.
ثانيا :طريقة تقديم الذبائح

ورد يف الكتاب املقدس يف كيفية تقديم القرابني

الرشوط اآلتية:

 )1وضع اليد عىل الرأس.

()2

 )3بعض احلبوب والسوائل الزراعية.

أن العمونيني كانوا يقدمون ملولك – إهلهم – الذبائح

 )2االعرتاف باخلطيئة.

()8

 )3قيام املضحي بذبح قربانه بنفسه ،هو أو

الكاهن.

()9

 )4قيام املضحي بسلخ ضحيته بنفسه ،وإن مل

يستطع يقوم الالويون باملساعدة.

()10

 )5تقطيع الذبيحة.

 )6رفع قطع الذبيحة وترديد الصلوات.
 )7حرق جزء من الذبيحة عىل املذبح.

()11

ثالثا :قسمة القرابني

القرابني إمجاال نوعان :إحدامها يقدم للرب،

وثانيهام ما يقدم يف األعياد املختلفة ،وهي ختصص

للرب وللكهنة والعابدين الذين قاموا بتقديمها.

فأما القرابني التي تقدم إىل الرب ،فهي

املحرقات )12(،والدقيق الذي يقدمه الكهنة )13(،والدقيق

((( ال.4 :4 ،4 :1

((( ال 5 :1و 2أخ .24 :29
( 2 ((1أخ .34 :29
( ((1ال 6 :1و.8

( ((1ال 12 :1و.17
( ((1ال 22 :6و.23

د .عامد حممد فرحان
امللتوت بالزيت املقدم من العامة ،وهذا النوع يقوم

هلم النبي هوشع أن اهلل يريد رمحة ال ذبيحة.

فيه تذكارا عىل مذبح الرب ،وما تبقى يقوم الكهنة

ينصب عىل العاصني
الذبائح والقرابني إنام كان
ّ

الكاهن بأخذ جزء منه قدر قبضة ،ثم يقوم بإيقاد النار

بتقسيمه بينهم ،طعاما هلم.

()1

وأما القرابني التي تقدم يف األعياد املتنوعة – وهي

ما سنتحدث عنه بالتفصيل يف املطلب التايل – فيقوم
الكاهن – أحيانا – بأخذ الصدر منه والساق اليمنى
والتي يطلق عليها (ساق الرفيعة)( )2ويردد الصلوات

أمام الرب ،ثم ما تبقى من األضحية أو الذبيحة ،يأكله
املحتفلون بالعيد وهم أصحاب الذبيحة.

()3

رابعا :القرابني يف العهد القديم

()6

مع ذلك ،فإن الذم احلاصل من األنبياء عىل

واألرشار ،ال عىل املطيعني هلل ،املتصفني بالعدل
يح ُة َ
األشرْ َ ا ِر َم ْك َر َه ُة
والرمحة ،جاء يف سفر األمثال « َذبِ َ
()7
ال ُة المْ ُ ْست َِق ِ
الر ِّبَ ،و َص َ
يمنيَ َم ْر َضات ُُه».
َّ
ويذكر العهد اجلديد القرابني ،ويبني أهنا تم

ترشيعها من أجل تذكري شعب بني إرسائيل باخلطايا
التي ارتكبوها يف املايض ،وهي كثرية جدا ،فيذكرهم
العهد اجلديد هبا للتكفري عنها.

()8

خامسا :القرابني يف التقليد اليهودي

بمرور الوقت ،أصبحت الذبائح من القرابني

يف الديانة اليهودية يطلق النذر أو القربان عىل ما

والطقوس الدينية الرئيسية ،بل وانترشت فكرة مفادها

مطلقا ،فإذا ما أشار شخص إىل يشء ما يملكه ،وقال:

طقوسا شائعة جداُ ،
وأمهلت كثري من العبادات
أن الدين عبارة عن طقوس تقديم القرابني املختلفة
للرب ،حتى قام األنبياء بالتنديد هبذا العمل ،وأكد

صموئيل لشاول أفضلية الطاعة عىل تقديم الذبيحة

قربانا )4(،وقال إشعياء« :لمِ َا َذا ليِ َكث َْر ُة َذ َبائِ ِح ُك ْم؟ …
ول َو ِخ ْر َف ٍ
بِدَ ِم ُع ُج ٍ
ان َو ُت ُي ٍ
وس َما ُأسرَ ُّ َ ...ت َع َّل ُموا ِف ْع َل
اط ُل ُبوا الحْ َ قَّ  .ان ِ
الخْ َ يرْ ِْ .
وم )5(»...وكذلك بني
ْص ُفوا المْ َ ْظ ُل َ

ينذره البعض إىل اهليكل ،فيحرم عىل غريه االنتفاع به
حرم عىل غريه أن يأخذه أو يستفيد منه أبدا،
قربانُ ،
وصار هذا املنذور ملكا للهيكل ،حتى وصل احلال
إىل استغالل القربان أو النذر من قبل بعض األبناء
العاقني ،فصاروا يقولون آلبائهمُ « :ق ْر َب ٌ
ان ُه َو ا َّل ِذي

َت ْنت َِف ُع بِ ِه ِمنِّي»(.)9

حرم األب من االنتفاع من ابنه أو من أي يشء
ف ُي َ

خيصه ،وهبذا العمل يتخلص االبن العاق من واجب

((( ال 10-7 :2و.16-14

((( هو ، 6 :6وينظر أيضا :عا 23-21 :5ومي8-6 :6

(((  1صم .6 :20

((( أم.8 :15

((( ال.34-30 :7

(((  1صم .22 :15

((( إش.20-10 :1

ومز 16 :51و.17

((( عب.10-1 :10
((( مت.5 :15
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
النفقة عىل أبيه ،عن طريق دفع بعض املال إىل اهليكل،

( )1املَحرقات

وقد بني املسيح هلم أهنم هبذا التقليد ينقضون وصية
اهلل وهي الوصية اخلامسة َ
«أ ْك ِر ْم َأ َب َ
اك َو ُأ َّم َك» فكام هو

والذنوب كام ورد يف سفر العبور )2(،وكانت العادة أن

اليهودية واملسيحية – وهي التي وردت يف سفر التثنية

يذبحان ويقدمان عىل املذبح ،جاء يف سفر اخلروج:

تعمل فيه عمال ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك

 38:و هذا ما تقدمه عىل املذبح خروفان حوليان كل

معلوم أن (الوصايا العرش) من أساسيات الديانتني –

يف قوله 14 :وأما اليوم السابع فسبت للرب إهلك ،ال
وثورك ومحارك وكل هبائمك ،ونزيلك الذي يف أبوابك

لكي يسرتيح  ،عبدك وأمتك مثلك  15واذكر أنك
كنت عبدا يف أرض مرص ،فأخرجك الرب إهلك من
هناك بيد شديدة وذراع ممدودة .ألجل ذلك أوصاك

الرب إهلك أن حتفظ يوم السبت  16أكرم أباك وأمك

كام أوصاك الرب إهلك ،لكي تطول أيامك ،ولكي

يكون لك خري عىل األرض التي يعطيك الرب إهلك 7
ال تقتل  18وال تزن  19وال ترسق  20وال تشهد عىل

قريبك شهادة زور  21وال تشته امرأة قريبك ،وال تشته
بيت قريبك وال حقله وال عبده وال أمته وال ثوره وال

محاره وال كل ما لقريبك».

()1

املطلب الثاين
�أنواع الذبائح والقرابني
يف الكتاب املقد�س

وردت يف الكتاب املقدس سبعة أنواع من

القرابني ،كل واحدة هلا سبب معني وطقوس خاصة

هبا ،وهي كاآليت:

((( تث.21 – 14 : 5
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وقد رشع هذا القربان لغرض التكفري عن اخلطايا

يقدم يف اليوم الواحد خروفان ،يف الصباح واملساء،
"وكانت تقدم كل يوم وهي املحرقة الدائمة «29
يوم دائام  39: 29اخلروف الواحد تقدمه صباحا و
اخلروف الثاين تقدمه يف العشية  40: 29و عرش من

دقيق ملتوت بربع اهلني من زيت الرض و سكيب ربع

اهلني من اخلمر للخروف الواحد  41: 29و اخلروف
الثاين تقدمه يف العشية مثل تقدمة الصباح و سكيبه
تصنع له رائحة رسور وقود للرب  42: 29حمرقة
دائمة يف اجيالكم عند باب خيمة االجتامع امام الرب

حيث اجتمع بكم الكلمك هناك".

()3

وكان ليوم السبت طقوس خاصة به ،ومتييز عن

باقي األيام ،فقد كان يزاد عىل القرابني التي تذبح يف
األيام األخرى حمرقة خمصصة ليوم السبت ،جاء يف

سفر العدد 9: 28« :و يف يوم السبت خروفان حوليان

صحيحان و عرشان من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع

سكيبه  10: 28حمرقة كل سبت فضال عن املحرقة
الدائمة و سكيبها".

()4

وكذلك ليوم التكفري طقوس خاصة يف القربان،

((( عب 3-1 :10

((( خر 42-38 :29
((( عد  9 :28و10

د .عامد حممد فرحان
وهو يوم كيپبور ،يوم هاكيپبوريم أو عيد الغفران

السابع يف عارش الشهر تذللون نفوسكم و كل عمل

العارش من شهر "ترشيه" ،الشهر األول يف التقويم

 30:النه يف هذا اليوم يكفر عنكم لتطهريكم من مجيع

(وبالعربية יֹום ִכּּפּור أو יֹום ַה ִכּּפּורִים) وهو اليوم
اليهودي ،وهو يوم مقدس عند اليهود خمصص
للصالة والصيام فقط ،ويوم كيبور هو اليوم املتمم
أليام التوبة العرشة والتي تبدأ بيومي رأس السنة ،أو

كام يطلق عليه بالعربية روش هاشناه ،وحسب الرتاث

اليهودي هذا اليوم هو الفرصة األخرية لتغيري املصري
الشخيص أو مصري العامل يف السنة اآلتية.

()1

ومن طقوس قربان هذا العيد ما ييل:

 )1يكون القربان بتيسني من املعز ،أو بثور

وكبش.

ال تعملون الوطني و الغريب النازل يف وسطكم 16

خطاياكم امام الرب تطهرون  31: 16سبت عطلة
هو لكم و تذللون نفوسكم فريضة دهرية  32: 16و
يكفر الكاهن الذي يمسحه و الذي يمال يده للكهانة

عوضا عن ابيه يلبس ثياب الكتان الثياب املقدسة 16

 33:و يكفر عن مقدس القدس و عن خيمة االجتامع

و املذبح يكفر و عن الكهنة و كل شعب اجلامعة يكفر
 34: 16و تكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفري عن
بني ارسائيل من مجيع خطاياهم مرة يف السنة ففعل كام

امر الرب موسى».

()3

 )2يلبس املضحي مالبس كتان فقط ،القميص

والرسوال واملِنطقة والعاممة.

 )3يعمل قرعة بني التيسني أمام املذبح.

أما قربان األعياد الثالثة الكربى فقبل اخلوض

يف تفاصيله ،جيب أن أبني أنه يتم حساب شهور السنة

طبقا لألجرام الساموية (الشمس والقمر واألرض)

 )4يذبح التيس الذي خرجت عليه القرعة.

فدورة األرض حول الشمس تستمر  365يوم وهو

 )6يغطس إصبعه بدم الضحية ثم ينضح الدم من

(الربيع الصيف اخلريف والشتاء) .أما القمر فيدور

 )7يمسك بقرون التيس اآلخر ويعدد ذنوب بني

شهرا يكون قد أكمل  354يوما تقريبا ،أي أن الفرق

 )5يمأل املجمرة بالبخور ويبخر املكان.
أصبعه سبع مرات.

إرسائيل طلبا للمغفرة.

()2

ويف سبب فرض هذا القربان عليهم جاء يف سفر

الالويني" :و يكون لكم فريضة دهرية انكم يف الشهر
((( األعياد اليهودية ،لعمرو زكريا خليل ،رقم اإليداع بدار
الكتب العراقية (2004 )20714م .43 :

((( ال 34-3 :16

العام ،وحتدد السنة الشمسية فصول السنة األربعة
حول األرض يف  29يوم ونصف تقريبا ،وخالل 12

بني السنة القمرية والسنة الشمسية  11يوما تقريب ًا،
ويتبع التقويم العربى السنة القمرية لكن وفقا لألمر

اإلهلى )4(،فيتم احلفاظ عىل السنة الشمسية حيث ذكر

((( ال 34-30 :16
((( اخلروج 2 :12
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قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
"احتفلوا دائام بفصح الرب إهلكم يف شهر أبيب ففي

تقديم اخلرفان يف املساء ،جاء يف سفر اخلروج" :وكانوا

وقد ورد يف قربان األعياد الثالثة أن التضحية

التقدمات تقدم كل يوم مع املحرقة «  40: 29و عرش

جاء يف سفر العدد 11: 28" :و يف رؤوس شهوركم

ربع اهلني من اخلمر للخروف الواحد  41: 29و

هذا الشهر أخرجكم الرب إهلكم من مرص ليال"(.)1

جيب أن تتم بثورين وكبش واحد وسبعة خراف،

تقربون حمرقة للرب ثورين ابني بقر و كبشا واحدا و
سبعة خراف حولية صحيحة  12: 28و ثالثة اعشار

من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثور و عرشين من

دقيق ملتوت بزيت تقدمة للكبش الواحد 13: 28
و عرشا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل
خروف حمرقة رائحة رسور وقودا للرب".

()2

( )2التقدمة

جيوز التضحية فيها بالدقيق مع الزيت ،حيث

يقوم املضحي بتقديمها إىل الكاهن ،ويقوم الكاهن
بدوره بأخذ جزء منها ويوقد هبا عىل املذبح ،قال يف

سفر الالويني 11: 2« :كل التقدمات التي تقربوهنا
للرب ال تصطنع مخريا الن كل مخري و كل عسل
ال توقدوا منهام وقودا للرب  12: 2قربان اوائل

تقربوهنام للرب لكن عىل املذبح ال يصعدان لرائحة
رسور  13: 2و كل قربان من تقادمك بامللح متلحه و
ال ختل تقدمتك من ملح عهد اهلك عىل مجيع قرابينك
تقرب ملحا".

()3

كام جيوز يف التضحية تقديم اخلمر معها ،وكذلك

((( التثنية 1 : 16

((( عد 13-11 :28

((( ال  1 :2و.13-4
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يقدمون مع هذه التقدمات سكب ًيا من اخلمر ،وكانت
من دقيق ملتوت بربع اهلني من زيت الرض و سكيب
اخلروف الثاين تقدمه يف العشية مثل تقدمة الصباح و

سكيبه تصنع له رائحة رسور وقود للرب".

()4

( )3خبز الرتديد وحزمة الرتديد

ويكون تقديم اخلبز يف حزمة الرتديد يف عيد

الفصح ،وهو العيد الذي حيتفل فيه اليهود باخلروج

من مرص ،ويقع هذا العيد يف اليوم الرابع عرش من

شهر نيسان وملدة سبعة أيام ،وحيتفل باليوم األول

واليوم السابع وتعترب األيام التي بني هذين اليومني

هي باقي أيام العيد (حول هاموعيد) وحيتفل اليهود

يف باقي أنحاء العامل بأول يومني وآخر يومني.

()5

وفيام خيص القربان يف هذا العيد ،جاء يف سفر

الالويني 10: 23" :كلم بني ارسائيل و قل هلم

متى جئتم اىل االرض التي انا اعطيكم و حصدتم
حصيدها تاتون بحزمة اول حصيدكم اىل الكاهن

 11: 23فريدد احلزمة امام الرب للرضا عنكم يف

غد السبت يرددها الكاهن  12: 23و تعملون يوم
ترديدكم احلزمة خروفا صحيحا حوليا حمرقة للرب

 13: 23و تقدمته عرشين من دقيق ملتوت بزيت
((( خر  40 :29و .41

((( األعياد اليهودية ،لعمرو زكريا خليل ،رقم اإليداع بدار
الكتب العراقية (2004 )20714م .78 :

د .عامد حممد فرحان
وقودا للرب رائحة رسور و سكيبه ربع اهلني من مخر

 14: 23و خبزا و فريكا و سويقا ال تاكلوا اىل هذا
اليوم عينه اىل ان تاتوا بقربان اهلكم فريضة دهرية يف

اجيالكم يف مجيع مساكنكم".

()1

مع اخلروفني فتكون للكاهن قدسا للرب".

()3

( )4الرفيعة

وكان يقدم هذا النوع من القرابني بعد موسم

احلصاد( )4للمحاصيل الزراعية ،وهذا النوع من

وأما خبز الرتديد فيقدمونه يف عيد اخلمسني،

القرابني يتم تقديم اخلبز فيه ،جاء يف سفر العدد15" :

اليهودية ،يضم هذا العيد الكثري من األفكار والرموز

هكذا ترفعونه  21: 15من اول عجينكم تعطون

ويسمى عيد األسابيع ،وهو أحد أهم األعياد
والعادات ،وهلذا العيد ثامنية أسامء وردت كلها

يف التوراة وهي :عيد احلصاد ،عيد البواكري ،عيد

األسابيع ،يوم اخلمسني ،عيد العنرصة ،عيد تلقى
الرشيعة ،ويوم االجتامع (اجتامع الشعب اليهودي يف

طور سيناء عند تلقى موسى ألواح العهد).

()2

 20:اول عجينكم ترفعون قرصا رفيعة كرفيعة البيدر
للرب رفيعة يف اجيالكم".

()5

( )5ذبائح السالمة

كانت تقدم هذه القرابني تعبريا عن الشكر

عىل سالمة الشخص من حادث معني ،أو مشكلة

ويكون القربان يف هذا اليوم باخلبز ،وسبعة

ما ،وكانوا يضحون يف هذا القربان أحيانا باقراص

الالويني 17: 23" :من مساكنكم تأتون بخبز ترديد

رشيعة ذبيحة السالمة الذي يقرهبا للرب  12: 7ان

خراف ،وثور واحد ،وكبشني ،وتيس ،جاء يف سفر

رغيفني عرشين يكونان من دقيق و خيبزان مخريا
باكورة للرب  18: 23و تقربون مع اخلبز سبعة
خراف صحيحة حولية و ثورا واحدا ابن بقر و كبشني

حمرقة للرب مع تقدمتها و سكيبها وقود رائحة رسور

للرب  19: 23و تعملون تيسا واحدا من املعز ذبيحة

خطية و خروفني حوليني ذبيحة سالمة 20: 23
فريددها الكاهن مع خبز الباكورة ترديدا امام الرب

الفطري ،كام جاء يف سفر الالويني 11: 7« :و هذه

((( ال 20-17 :23

((( يمكن أن تنقسم فرتة احلصاد يف فلسطني القديمة إىل قسمني:
حصاد الشعري وحصاد القمح ،واألول يسبق األخري

بنحو أسبوعني (راعوث  .)23 :2وتكرس بداية احلصاد
بإحضار حزمة الباكورات ،أول احلصيد ،للرتدد (الويني

 .)10 :23وكان احلصاد يبدأ يف الوديان واألرايض
املنخفضة قبلام تنضج الغالل عىل التالل .وكان حصاد

الشعري يبدأ يف وادي األردن يف أبريل ،عندما يكون األردن

ممتلئًا (يشوع  15 :3وقارنه مع  ،)10 :5فكان حيل مبارشة

((( ال 14-10 :23

((( األعياد اليهودية ،لعمرو زكريا خليل ،رقم اإليداع بدار
الكتب العراقية (2004 )20714م .96 :

بعد فصل األمطار ( 1صموئيل  17 :12و 18وأمثال :26
 .)1وعندما كان يتم حصاد القمح يف األرايض املرتفعة

يتأخر إىل شهر يونيه.

((( عد  20 :15و21
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قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
قرهبا الجل الشكر يقرب عىل ذبيحة الشكر اقراص
فطري ملتوتة بزيت و رقاق فطري مدهونة بزيت و دقيقا

مربوكا اقراصا ملتوتة بزيت".

()1

وأحيانا بالبقر أو الغنم ،لكن بعد ذبح القربان،

وهي القرابني التي كانت تقدم تكفريا عن اخلطايا

والذنوب الكبرية ،وخيتلف هذا القربان عن القرابني

التي سبقته يف أمور ثالثة ،هي:

 -1أهنا ال جيوز للمضحي أن يأكل منها؛ إذ هي

يتم تقسيمه عىل نحو ما ورد يف سفر الالويني3: 3" :

خاصة بالرب ،ممنوع عىل من يقدمها أن يشاركه فيها،

يغيش االحشاء و سائر الشحم الذي عىل االحشاء

النبي حزقيال إىل ذبائح اخلطيئة يف نبواته ،حيث جاء

و يقرب من ذبيحة السالمة وقودا للرب الشحم الذي

 4: 3و الكليتني و الشحم الذي عليهام الذي عىل
اخلارصتني و زيادة الكبد مع الكليتني ينزعها  5: 3و

يوقدها بنو هرون عىل املذبح عىل املحرقة التي فوق

فهو خمطئ فخرس استحقاقه للرشكة معه ،وقد أشار
فيها 19: 43« :فتعطى الكهنة الالويني الذين من

نسل صادوق املقرتبني ايل ليخدموين يقول السيد
الرب ثورا من البقر لذبيحة خطية  20: 43و تاخذ

احلطب الذي عىل النار وقود رائحة رسور للرب 3

من دمه و تضعه عىل قرونه االربعة و عىل اربع زوايا

ذكرا او انثى فصحيحا يقربه  7: 3ان قرب قربانه

 21:و تاخذ ثور اخلطية فيحرق يف املوضع املعني من

 6:و ان كان قربانه من الغنم ذبيحة سالمة للرب

اخلصم و عىل احلاشية حواليها فتطهره و تكفر عنه 43

من الضان يقدمه امام الرب  8: 3يضع يده عىل راس

البيت خارج املقدس.»...

دمه عىل املذبح مستديرا  9: 3و يقرب من ذبيحة

أعمدة البيت وزوايا املذبح ،وعىل قوائم باب الدار

قربانه و يذبحه قدام خيمة االجتامع و يرش بنو هرون
السالمة شحمها وقودا للرب االلية صحيحة من عند

العصعص ينزعها و الشحم الذي يغيش االحشاء و
سائر الشحم الذي عىل االحشاء  10: 3والكليتني

و الشحم الذي عليهام الذي عىل اخلارصتني و زيادة

الكبد مع الكليتني ينزعها  11: 3و يوقدها الكاهن

عىل املذبح طعام وقود للرب.»...
( )6ذبائح اخلطيئة

((( ال 13-11 :7

((( ال .11 – 1 :3
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()2

()3

 -2يقوم املضحي – أو الكاهن – برش الدم عىل

الداخلية ،وقرون املذبح ،ويتم بعد هذا كله حرق

الضحية خارج املحلة؛ وذلك إذا كانت اخلطيئة واقعة

من مجاعة ال مفرد ،جاء يف سفر الالويني12: 4" :
فيخرج سائر الثور اىل خارج املحلة اىل مكان طاهر

اىل مرمى الرماد و حيرقها عىل حطب بالنار عىل مرمى

الرماد حترق  13: 4و ان سها كل مجاعة ارسائيل و
اخفي امر عن اعني املجمع و عملوا واحدة من مجيع

((( حز .21 – 19 :43

د .عامد حممد فرحان
مناهي الرب التي ال ينبغي عملها و اثموا".

()1

جاء يف سفر الالويني 1: 6 « :و كلم الرب موسى

 -3يقوم الكاهن بأخذ قليل من دم قربان اخلطيئة،

قائال  2: 6اذا اخطا احد و خان خيانة بالرب و جحد

عن نبذ اخلطايا والذنوب ،وطلبا للتكفري عنها ،جاء يف

صاحبه  3: 6او وجد لقطة و جحدها و حلف كاذبا

وينضح بأصبعه الدم إىل الرشق ،رشق مرات ،تعبريا

سفر الالويني 14: 16" :ثم يأخذ من دم الثور وينضح
بأصبعه عىل وجه الغطاء اىل الرشق و قدام الغطاء

ينضح سبع مرات من الدم باصبعه .»15: 16

()2

( )7ذبائح اإلثم

صاحبه وديعة او امانة او مسلوبا او اغتصب من

عىل يشء من كل ما يفعله االنسان خمطئا به».

()4

يقرب قربانا للتكفري عن خطئه،
فإذا أراد املذنب أن ّ

فالبد عليه أوال أن يرد احلقوق إىل أصحاهبا ،وجيب

عليه أن يعيد العني التي غصبها ،مع دفع مخس قيمته،

وهي القرابني التي تقدم عن الذنوب الصغرية ،أو

كتعويض للمغصوب حقه ،قال يف سفر الالويني:

عن طريق السهو ،جاء يف سفر الالويني 15: 5« :اذا

املغتصب الذي اغتصبه او الوديعة التي اودعت عنده

اخلطايا الشخصية ،أو الذنوب التي يقرتفها الشخص

خان احد خيانة وأخطأ سهوا يف اقداس الرب يأيت اىل
الرب بذبيحة إلثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك

من شواقل فضة عىل شاقل القدس ذبيحة اثم".

()3

" 4: 6فاذا أخطأ و اذنب يرد املسلوب الذي سلبه او
او اللقطة التي وجدها  5: 6او كل ما حلف عليه كاذبا

يعوضه براسه و يزيد عليه مخسه اىل الذي هو له يدفعه
يوم ذبيحة اثمه  6: 6و يأيت اىل الرب بذبيحة إلثمه كبشا

ويشمل هذا القربان التوبة من سبعة ذنوب،

صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اثم اىل الكاهن 7: 6

 -1اخلطأ الصغري.

كل ما فعله مذنبا به".

 -3جحد الوديعة أو األمانة.

الذبيحة من كبشا ،حسبام ورد يف سفر الالويني5« :

 -5اغتصاب حق اآلخر.

اثم اىل الكاهن فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سها

وهي:

 -2اخليانة.

 -4سلب احلق.

 -6أخذ اللقطة وجحد حق صاحبها.
 -7اليمني الكاذبة.
((( ال 12-13 :4

((( ال 15-14 :16
((( ال 15 :5

فيكفر عنه الكاهن امام الرب فيصفح عنه يف اليشء من
()5

ويفضل يف هذا النوع من القرابني أن تكون

 18:فيايت بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة
و هو ال يعلم فيصفح عنه".

()6

وطريقة تقريب القربان يف ذبيحة اإلثم ،هي

((( ال .3 – 1 :6
((( ال .7 – 4 :6
((( ال 18 :5
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البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
نفسها طريقة تقريب القربان يف ذبيحة اخلطيئة ،قال

ثالثة ،جيوز التقرب هبا إىل الرب ،وهي الذبائح

()1

الطيور احلامم واليامم فقط ،وبعض احلبوب الزراعية

يف سفر الالويني 7: 7« :ذبيحة االثم كذبيحة اخلطية

هلام رشيعة واحدة الكاهن الذي يكفر هبا تكون له".

اخلامتة
يف ختام هذا البحث املخترص ،يمكن القول إن

الباحث توصل إىل النتائج اآلتية:

* القربان هو كل ما يتقرب به إىل اهلل تعاىل،

من عمل صالح ونسك وعبادة ،أو مساعدة فقري أو
حمتاج.

* أقر القرآن الكريم وجود القرابني يف الرشائع

الساموية التي سبقت نبينا عليه الصالة والسالم.

يقرب
* بني القرآن الكريم رصاحة أن من كان ّ

قربانا يف األمم السابقة ،كان حيصل عىل الرد الفوري
بالقبول أو عدمه من اهلل سبحانه وتعاىل ،عن طريق

النار التي تأيت وتأكل ما قربه.

* ورد ذكر القربان ثالث مرات رصاحة ،ومرة

واحدة بغري لفظ يف قصة إبراهيم اخلليل مع ابنه

إسامعيل عليهام السالم.

* اهتم الكتاب املقدس بالقرابني اهتامما كبريا،

حيث ورد ذكر القربان يف العهدين القديم واجلديد
ثامنية وتسعني مرة ،كام ورد ذكر املذبح ثالثمئة وأربعة

وستني مرة!

* يورد الكتاب املقدس أنه مادة القرابني أنواع

((( ال 7 :7
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من احليوانات املستأنسة التي جيوز أكلها ،ومن

واملرشوبات.

* قسم الكتاب املقدس القرابني إىل سبعة أنواع،

لكل نوع منها وقت معني ،ورشوط حمددة ،وطقوس
خاصة به ،بينتها مجيعها يف بحثي هذا.
وهلل احلمد والفضل واملنة.

د .عامد حممد فرحان

امل�صادر واملراجع
بعد القرآن الكريم

1.1األعياد اليهودية ،لعمرو زكريا خليل ،رقم اإليداع
بدار الكتب العراقية (2004 )20714م.

2.2تفسري الراغب األصفهاين :أبو القاسم احلسني

بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى (املتوىف:
502هـ) جزء  :1املقدمة وتفسري الفاحتة والبقرة،
حتقيق ودراسة :د .حممد عبد العزيز بسيوين ،كلية
اآلداب  -جامعة طنطا ،ط 1420 ، 1هـ  1999 -م

3.3تفسري القرآن :أبو بكر حممد بن إبراهيم بن
املنذر النيسابوري (املتوىف319 :هـ) قدم له األستاذ

الدكتور :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،حققه
وعلق عليه الدكتور :سعد بن حممد السعد ،دار املآثر
 -املدينة النبوية ،ط 1423 ، 1هـ 2002 ،م

4.4هتذيب اللغة :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،
أبو منصور (املتوىف370 :هـ) حتقيق :حممد عوض
مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط، 1

2001م

5.5جامع البيان يف تأويل القرآن :حممد بن جرير بن
يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي

(املتوىف310 :هـ) حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة

الرسالة ،ط 1420 ، 1هـ  2000 -م

6.6مجهرة اللغة :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد
األزدي (املتوىف321 :هـ) حتقيق :رمزي منري بعلبكي،

دار العلم للماليني – بريوت ،ط1987 ، 1م

7.7رد املحتار عىل الدر املختار :ابن عابدين ،حممد

أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي

احلنفي (املتوىف1252 :هـ) دار الفكر-بريوت ،ط2

1412 ،هـ 1992 -م

8.8الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نرص
إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (املتوىف393 :هـ)

حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني –
بريوت ،ط 1407 ، 4هـ  1987 -م

9.9العني :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن

متيم الفراهيدي البرصي (املتوىف170 :هـ) حتقيق :د
مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة

اهلالل (د.ت).

1010الكتاب املقدس ،كتب العهد القديم والعهد
اجلديد ،الرتمجة العربية املشرتكة من اللغات األصلية،

تصدرها دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط،

العهد القديم اإلصدار الثاين 1995م ط  ، 4العهد
اجلديد اإلصدار الرابع  1993ط  30بريوت ،لبنان.

1111الكشف والبيان عن تفسري القرآن :أمحد بن حممد

بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (املتوىف427 :هـ)
حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق:

األستاذ نظري الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت – لبنان ،ط ،1422 ، 1هـ  2002 -م

1212الكليات معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية :أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي،

أبو البقاء احلنفي (املتوىف1094 :هـ) حتقيق :عدنان
درويش  -حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة – بريوت

1313لسان العرب :حممد بن مكرم بن عىل ،أبو

العدد التا�سع  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

277

البحوث املحكمة

قرابني األمم السابقة بني العهد القديم والقرآن الكريم
الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف:

اإلفريقى (املتوىف711 :هـ) دار صادر – بريوت ،ط3

606هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ط، 3

1414جممل اللغة :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني

2020النكت والعيون :أبو احلسن عيل بن حممد بن

زهري عبد املحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة – بريوت،

(املتوىف450 :هـ) حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن

 1414 ،هـ

الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) دراسة وحتقيق:

ط 1406 ، 2هـ  1986 -م

 1420هـ

حممد بن حبيب البرصي البغدادي ،الشهري باملاوردي

عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان

1515املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أبو

(د.ت).

عطية األندليس املحاريب (املتوىف542 :هـ) حتقيق:

بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري،

حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن

عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،ط 1422 ، 1هـ

2121الوسيط يف تفسري القرآن املجيد :أبو احلسن عيل

الشافعي (املتوىف468 :هـ) حتقيق وتعليق :الشيخ

عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ عيل حممد معوض،

1616املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :أمحد

الدكتور أمحد حممد صرية ،الدكتور أمحد عبد الغني

(املتوىف :نحو 770هـ) املكتبة العلمية – بريوت

األستاذ الدكتور عبد احلي الفرماوي ،دار الكتب

بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي ،أبو العباس

(د.ت).

1717معاين القرآن وإعرابه :إبراهيم بن الرسي بن
سهل ،أبو إسحاق الزجاج (املتوىف311 :هـ) حتقيق:

عبد اجلليل عبده شلبي ،عامل الكتب – بريوت ،ط، 1
 1408هـ  1988 -م

1818معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس بن زكرياء
القزويني الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ)

حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،

1399هـ 1979 -م.

1919مفاتيح الغيب = التفسري الكبري :أبو عبد اهلل
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي
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اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عويس ،قدمه وقرظه:
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1415 ، 1هـ 1994 -م.

